
Privacy statement Vondst Advocaten 

In dit privacy statement leest u hoe Vondst Advocaten N.V. (“Vondst”) omgaat met de verwerking van 
persoonsgegevens. Vondst is de verantwoordelijke (als bedoeld in de Wet bescherming 
persoonsgegevens) met betrekking tot de persoonsgegevens die zij verwerkt.  

Beschrijving verwerking  
Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van de advocatenpraktijk en onze juridische 
dienstverlening, voor werving en selectiedoeleinden, voor het organiseren van seminars, het versturen 
van nieuws en actualiteiten, het verbeteren van onze dienstverlening en om te voldoen aan wet- en 
regelgeving.  

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Vondst gebruik maken van andere dienstverleners. 
Deze dienstverleners zullen optreden als (sub)bewerker en de persoonsgegevens uitsluitend in 
opdracht van Vondst verwerken. Tenzij u daarom vraagt, het voortvloeit uit onze werkzaamheden voor 
u of wij daartoe wettelijk verplicht zijn, verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden.

Vondst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. 

Beveiliging  
Vondst heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Cookies  
De website van Vondst plaatst geen cookies waarvoor voorafgaande toestemming is vereist. 

Verzet, opgave, correctie en verwijdering persoonsgegevens  
Indien u het niet op prijs stelt dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van 
aankondigingen van seminars, nieuws en/of actualiteiten, kunt u dat laten weten via onderstaande 
contactgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens geeft u onder omstandigheden recht op 
opgave, correctie en/of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens. Die rechten kunt u 
tegen ons uitoefenen via onderstaande contactgegevens.  

Wijzigen van het privacy statement  
Vondst kan dit privacy statement aanpassen. Wij raden u aan dit privacy statement regelmatig te 
bekijken.  

Contact  
Vragen over dit privacy statement kunnen – o.v.v. “Privacy statement” – worden gericht aan: 

Vondst Advocaten N.V.  
Jacob Obrechtstraat 56  
1071 KN AMSTERDAM 
E: kantoor@vondst-law.com 

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 04-10-2017. 




